
 

�ក្យេស� ើសំុជំនួយសេ្រ�� ះ�ជីវកម��� តតូច LISC 
  

ទ្រមង់�ក្យេស� ើសុំេនះផ�ល់ជូននូវព័ត៌�នបឋមស្រ�ប�់ជីវកម�ែដលែស�ងរកជំនួយសេ្រ�� ះរ�ជីវកម��� តតូច។ 

មុន�ប់េផ�ើមដំេណើរ�រ េយើងសូមែណ�ំឱ្យអ�កតបចេម� ើយ�នសំណួរចេម� ើយ�មអន�ញេដើម្បទីទួល�ន

ព័ត៌�នបែន�មអំពីជុំៃនជំនួយសេ្រ�� ះរ�ជវីកម��� តតូចេនះ។ 

ខែចង និងលក�ខណ�   

អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ�ច�ក់�ក្យសុមំ�ងស្រ�បជ់ុំេនះ និងស្រ�ប�់ជីវកម�ែតមួយប៉េុ�� ះ។ 

ចំេ�ះ�� ស់�ជីវកម�ែដល�ន�ជីវកម�េ្រចើន្របេភទ 

សូមបំេពញ�ក្យេស� ើសុេំ�យែផ�កេលើ�ជីវកម�របស់អ�កែដលធំ�ងេគ។ អ�កទទួលជំនួយ�� ក់ៗ

�ចទួល�នជំនួយែតមួយប៉េុ�� ះស្រ�ប់េលខស�� លព់ន��� ល់ខ� �ន និង�ជវីកម�មួយ។ 

ជំនួយេនះនឹងផ�ល់ជូនស្រ�ប់�ជវីកម�ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិេហើយសិទ�ិទទួល�ន

គឺ�្រស័យេ�េលើព័ត៌�ន្រតមឹ្រត�វ និងេពញេលញែដល�ន�ក់ជូន។ 

�ទិ�ពនឹងផ�ល់ជូនស្រ�ប់�ជវីកម�ែដល�កម�សិទ�ិរបស់្រក �ម�គតិច �ស� ី និងអតីតយុទ�ជន។ អ�កទទួល�ន

ជំនួយ�ងំអស់នឹង្រត�វប�� ក់� ខ� �នកំពុងេលើកកម�ស់ឧត�ម្របេ�ជន៍របសស់ហគមន៍ 

និងរង�រប៉ះ�ល់េ�យ�រវ �បត� ិៃនជងំឺកូវ �ដ 19។ 

អង��រមិនរក្រ�កច់ំេណញពំុ�នសិទ�ិ�ក់�ក្យេស� ើសុំមូលនធិិេនះេឡើយ។ 

 

្របសិនេបើ�ជីវកម�របស់អ�ក្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�អ�ក�បេ់�� ះក� �ងប�� ីចងុេ្រ�យ 

អ�កនឹងទទួល�ន�រជូនដណឹំង�មអុែីមល។ 

េ�េពល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�អ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ីចងុេ្រ�យមិន្រ�កដ� អ�កនឹងទទួល�នជំនួយេឡើយ។ 

ក� �ង�ម�អ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ចីុងេ្រ�យ  អ�ក�ំ�ច់្រត�វផ�លឯ់ក�របែន�ម ដូច� ៃថ�ែខ�� ំកំេណើត 

SSN,TIN/ITIN និង/ឬ EIN ស្រ�ប់អ�ក�ក់�ក្យសុំ និង/ឬ�ជីវ �កម�េដើម្បីេយើងេផ��ង�� ត់�ព្រតមឹ្រត�វែដល

ត្រម�វេ�យ្របភពមូលនធិិរបស់កម� វ �ធ។ី 

សំណួរេផ��ង�� ត់រក�ព្រតឹម្រត�វេនះ�ចរមួ�ន�រែស�ងរក�វ�រែដលេយើងនងឹេធ� �េឡើងេ�យ

�រចំ�យ�� ល់ខ� �នរបស់េយើង។ ្របសិនេបើដំេណើរ�រេផ��ង�� តរ់ក�ព្រតឹម្រត�វ្រត�វ�នប��ប់េ�យេ�គជយ័ 

េយើងនឹងេស� ើសុំ W-9 និងព័ត៌�នធ��រសម្រសបេដើម្បីេយើង�ចេធ� ��រេផ�រមូលនិធ�ិម ACH េ�

គណនីរបស់អ�ក។ 
 
 
ឯកជន�ព៖ ព័ត៌�នែដល�នផ�ល់�មរយៈដេំណើរ�រេស� ើសុំេនះគឺ�ទំនួលខុស្រត�វរបស់អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ
នីមួយៗ។ �ក្យេស� ើសុំែដល�ន�ក់ជូន្រត�វ�នរក��រស�� តច់ំេ�ះ��រណៈជនទូេ� និងអ�ក
�ក់�ក្យេស� ើសុំដូច�� ។ េបក�ជនមិនឱ្យ LISC សម� ័ន� ស�ជិក ៃដគូ និងបុគ�លិករបសខ់� �ន
ទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រ�តបង ់�រខូច�ត ៃថ�ចំ�យេផ្សង  ៗឬ�រ�តបង់�មួយ�ក់ព័ន�នងឹ�រេ្របើ្រ�ស់ 
ឬ�ព្រគប់្រ�ន់ �ព្រតឹម្រត�វ 
ឬ�ពេពញេលញៃនព័ត៌�នែដល�ន�ក់ប�� �លេ�ក� �ងទ្រមង់េស� ើសុំេឡើយ។  ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម 
សូមេមើលេ�លនេ��យឯកជន�ពរបស ់
LISC។ ទិន�ន័យែដល�ន�ក់ប�� �លេ�ក� �ងទ្រមងស់ុវត� ិ�ពេនះេ្របើ្រ�ស់ FormAssembly.  More info។ 

https://www.formassembly.com/security/#close


 

ទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍៖ �យកបច� �ប្បន� ម�ន� ី និងបុគ�លិក និងអ�កេ�៉�ររបស់ LISC 

និងស�ជិក្រគ��ររបសពួ់ក�ត់ (ប� ី/្របពន� ឪពុក�� យ កូន េ� េ�ទួត និងកូន្រប�រ េ�្រប�រ 

និងេ�ទួត្រប�រ) ពំុ�នសិទ�ិេស� ើសុំ ឬែស� ងរកជំនួយេឡើយ។ េ្រ�ពីេផ��ង�� ត់� ពំុ�នទំ�ស់�មួយ LISC 

ស្រ�ប់ជុំនីមួយៗ អ�កេស� ើសុំ�ំ�ច់្រត�វកំណត់្រសេដៀង�� េនះ� ខ� �នពំុ�នទំ�ស់�មួយ�� សជ់នួំយ 

ឬ�� ស់មូលនិធិ�មួយែដលចូលរមួេ�ក� �ង្រក �មេ�ះ 

េឡើយ។ ប�� ីេ�� ះ�� ស់មូលនិធិែដល�កព័់ន�នងឹជុំនមួីយៗនងឹ្រត�វប�� ញច�ស�់ស់េដើម្បីឱ្យអ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំ 

ឬអ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ីចងុេ្រ�យេធ� ��រេឆ� ើយតប។ 

 

�រផ្សព�ផ�យ៖ ្របសិនជំនួយ្រត�វ�នផ�ល់ជូន សូមប�� ក់� ព័ត៌�ក់�ក្យសុំ េ�� ះ េសចក� ីែថ�ង និងព័ត៌�ន 
េផ្សងៗេទៀតែដល�នផ�ល់េ�អំឡ� ងដំេណើរ�រផ�ល់ជូន�ចនងឹ្រត�វេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់�រផ្សព�ផ�យក� �ង្រគប់របូ�ព 
និង្រគប់្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ�ងំអស ់ េហើយ្រក �មហ៊ុន�ជីវកម�/អ�ក�ក់�ក្យសុំនឹង្រត�វ�ក់ទងេ�យ LISC និង/ឬ 
អ�កឧបត�ម�កម� វ �ធីស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�រផ្សព�ផ�យេនះ។ អ�ក�ក់�ក្យសុំផ�លជូ់ន LISC 
និងអ�កឧបត�ម�កម� វ �ធីនូវសិទ�ិ�អចិៃ�ន�យ៍េដើម្បេី្របើ្រ�ស់ព័ត�៌ន�ងំេនះេ�យពំុ�ំ�ច់ផ�ល់សំណងបែន�មេឡើយ 
(េលើកែលងែត្រត�វ�ន�ម�ត់េ�យច�ប់) និងេ�យពំុ�ំ�ច់�នសិទ�ិពិនិត្យេមើល 
និង/ឬអនុម័តខ� ឹម�រ�ងំេនះេឡើយ។ រហូតដល់េពលទទួល�នដណឹំង 
អ�ក�ក�់ក្យេស� ើសុំ្រត�វយល់្រពមមនិេធ� ��រែចករ�ែលក���រណៈអពីំ�� ន�ព�អ�ក�ប់ក� �ងប�� ីេ�� ះ
ចុងេ្រ�យេឡើយ ែដលរមួ�នដូច� កម� វ �ធីប�� ញសង�ម ប�� ញផ�យព័ត៌�ន ឬ�រផ្សព�ផ�យ
េ�ក� �ងមូល�� នេឡើយ។ 
 
�រ�ម�ន៖ LISC �ច�ម�ន និងេធ� ��រ�យតៃម�ែដលផ�លមូ់លនិធិេ�យកម�វ �ធីជនួំយ�ជីវកម��� តតូច 
LISC។ កិច��រេនះ�ច�ក់ព័ន�នឹង�រពិនិត្យេមើលទិន�នយ័ែបបបរ ��ណ និងគុណ�ពែដល្រត�វ�រ
�ំ�ច់េដើម្បីែស� ងយល់អពីំ្របសទិ��ពមូលនធិិ។ 

�រែណ�ំអំពី�រ�ក់�ក្យ៖ LISC 

មិនទទួលយក�រ�� ស់ប� �រ�ក្យេស� ើសុរំបសអ់�កេ�េពល�ក្យេស� ើសុំេនះ្រត�វ�ន�កប់�� �នរចួ�ល់េឡើយ 

ដូេច�ះសូមពិនិត្យេមើលេ�យកចិត�ទុក�ក់។ កិច��ររបសអ់�កមិន�ចរក�ទុក (save) 

េឡើយ្របសិនេបើអ�ក�កេចញពីេគហទំព័រមុនេពលប�� �ន�ក្យេស� ើសុំ។ អ�កក៏�ច�ត់បងក់ិច��ររបស់អ�កផងែដរ

្របសិនេបើអុីនេធើណិតរបស់អ�ក្រត�វ�ន�ច ់ឬេ�យ�រែតប��  web browser េផ្សងៗេទៀត។ 

 
អ�កនឹង�នេឃើញទំព័រប�� ក់ប�� បពី់�ក្យេស� ើសុ្ំរត�វ�នបេំពញេ�យេ�គជយ័។ 
 

1. ខ� � ំសូមទទួល�� ល់� ខ� � ំ�ន�ន និងយល់្រពមចំេ�ះខែចង និងលក�ខណ� ែដល�នែចង�ងេលើ៖ 

�ទ/�ស  

េទ 

 
�ក្យេស� ើសំុជំនួយ�ជីវកម��� តតូច LISC 
2. េតើអ�កបំេពញ�ក្យេស� ើសុេំនះក� �ង�ម��� ស់�ជវីកម��នមខុ? 

• ្រត�វេហើយខ� � ំ��� ស់�ជីវកម��នមុខ 
• េទ ខ� � ំបំេពញ�ក្យេស� ើសុំជនួំសឱ្យ�� ស់�ជីវកម��នមុខ 

សូមេ្រត�មផ�ល់ព័ត៌�នស្រ�ប�់� ស់�ជីវកម��នមុខ 



 
3. ព័ត៌�នអំពី�� ស់�ជីវកម��នមុខ  
សូមជ្រ�ប�៖ �� ស់�ជីវកម��� តតូច�ច�ក់�ក្យសុំស្រ�ប់�ជីវកម�ែតមួយប៉ុេ�� ះ។ 
ចំេ�ះ�� ស់�ជីវកម�ែដល�ន�ជីវកម�េ្រចើន្របេភទ 
សូមបំេពញ�ក្យេស� ើសុេំនះេ�យែផ�កេលើ�ជវីកម�របស់អ�កែដលធំ�ងេគ។ អ�កទទួលជំនួយ�� ក់ៗ
�ចទួល�នជំនួយែតមួយប៉េុ�� ះស្រ�ប់េលខស�� លព់ន��� ល់ខ� �ន និង�ជវីកម�មួយ។ 
 
3. ព័ត៌�នអំពី�� ស់�ជីវកម��នមុខ  

3.1 �ម្រតកូល _____ 

3.2 �មក�� ល 

3.3 �មខ� �ន 
 
4. អុីែមលទីមួយស្រ�បទំ់�ក់ទំនង៖ អុីែមលេនះនឹង្រត�វេ្របើ្រ�សស់្រ�ប�់ល់�រ្រ�្រសយ័�កទ់ង LISC 
�ងំអស់េ�ក� �ងដំេណើរ�រេស� ើសុំ។ សូម្រ�កដ� �សយ�� នែដល�នផ�ល់ជូន្រតមឹ្រត�វ។ 
4.1 អុីែមលទីពីរស្រ�ប់ទំ�ក់ទំនង៖ (�ក់ក៏�ន មិន�កក់៏�ន) 
 

2. ព័ត៌�ន�ក្យេស� ើសំុ 
5. េតើេលខទូរសព�មួយ�ែដលល� �ងេគស្រ�ប់�កទ់ងេ�អ�ក�ក�់ក្យេស� ើសុ?ំ 
  

• េលខទូរសព�អចិៃ�ន�យរ៍បស់�ជីវកម�/អង��ពមិនែស� ងរក្រ�ក់ចេំណញ 
• េលខទូរសព�របស់�� ស់�ជីវកម� /អគ��យកអង��ពមិនែស� ងរក្រ�ក់ចេំណញ  

 
5.1 េលខទូរសព�អចិៃ�ន�យ៍របស់�ជវីកម� (�នែតេលខ �� នស�� ) 
5.1 េលខទូរសព�អចិៃ�ន�យ៍របស់�� ស�់ជីវកម� (�នែតេលខ �� នស�� ) 
  
 

6. ព័ត៌�នរបស់អង��ព 
 
6.1 េវប�យត៍ (េបើ�� ន សូម�ក់ N/A)  
6.2 �សយ�� នប�� ញសង�មទីមួយ (ឧ�ហរណ៍ Facebook, Twitter, ឬ Instagram)  
6.3 េ�� ះនីតិបុគ�ល៖ សូមប�� �លេ�� ះ�ជវីកម�ដូចែដល�ន�យ�រណ៍េ�េលើ្រគបទ់្រមង់សហព័ន� (ពន� W-9 
�េដើម)។ សូមប�� �ល�រេធ� ��ជីវកម�� (dba) ្របសនិេបើ�ក់ព័ន�។ 
 
6.4 �សយ�� នផ� �វរបស�់ជីវកម�ចម្បង៖ សូមប�� �ល�សយ�� នផ� �វេពញេ�កែន�ងែដលេធ� �្របតិបត� ិ�រ្រប�ំៃថ� 
(ទី�ំង�ជីវកម�/អង��ព) ឧ�ហរណ៍ ផ� �វ1100 Wilson Street 
6.5 ទី្រក �ង/ទី្របជុំជន�ជវីកម�ចម្បង 
6.6 រដ�/ែដនដី�ជីវកម�ចម្បង 
6.7 េលខកូដតំបន់�ជវីកម�ចម្បង 

 
7. ព័ត៌�នរបស់អង��ព�ជេ្រមើសេផ្សងេទៀត 
7.1 េតើ�សយ�� ន�ជីវកម�ចម្បង�ងេលើគឺ�អសយ�� ន�ជីវកម� ្រសបច�ប់ែដល�នចុះប��  ី
(�សយ�� នែដលេ្របើ្រ�ស់េ�េលើ្រគបទ់្រមង់សហព័ន� (ពន� W-9 �េដើម)? 
 

• �ទ/�ស 
• េទ 
 

7.2 ្របសិនេបើេទ សូមផ�ល់�សយ�� នផ� �វ�ជីវកម� ្រសបច�ប់ែដល�នចះុប�� ៖ី 



7.3 ទី្រក �ង/ទី្របជុំជន�ជវីកម�ែដល�នចះុប�� ី 
7.4 រដ�/ែដនដី�ជីវកម�ែដល�នចុះប�� ី 
7.5 េលខកូដតំបន់�ជវីកម�ែដល�នចុះប�� ី 
 
ព័ត៌�នបែន�មរបស�់ជវីកម� 
8. រច�សម� ័ន��ជីវកម� 
 

• �ជីវកម� 
• ្រក �មហ៊ុនឯកកម�សិទ�ិ 
• ្រក �មហ៊ុនទទួលខុស្រត�វ�នក្រមិត 
• អង��ពមិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញ 
• ៃដគូ (ទូេ� និង�នក្រមិត) 
• េផ្សងៗ - សូមប�� ក់:  
• េផ្សងៗ សូមប�� ក់ (សូមប�� ក់�ថ�ី� អង��រមិនែស� ងរក្រ�ក់ចេំណញ�� នសទិ�ិទទួល�នេឡើយ)៖ 

 
9. �� ំដំេណើរ�រ�ជីវកម� 

• តិច�ង 1 ��  ំ
• 1-2 ��  ំ
• 3-5 ��  ំ
• 6-9 ��  ំ
• 10-19 ��  ំ 
• 20 �� ំ ឬេលើសពីេនះ 

 
10. េតើ�ជីវកម�របសអ់�ក�ន្រ�ក់ចំណូលដលុប៉�ុ� នស្រ�ប់�� ំ្របតិទិន 2019 (1/1/2019 ដល ់12/31/2019)? 

 
• តិច�ង $100,000 
• $100,000 េ� $299,999 
• $300,000 េ� $499,999 
• $500,000 េ� $999,999 
• $1,000,000 ឬេលើសពីេនះ 
• �ជីវកម�របស់ខ� � ពំុំ�ន្រ�ក់ចណូំលវ �ជ��នេ�ក� �ង�� ំ្របតិទិន 2019  
• �ជីវកម�របស់ខ� � ំ ពំុ�ន 

 
ចំនួនបុគ�លិកសរុប 
សំណួរ�ងេ្រ�មសួរអំពីចំនួនបគ�លកិេ�ក� �ងអង��ព។ ស្រ�ប់ែផ�កេនះ បុគ�លកិេពញេ�៉ងគឺ�បគុ�លិកែដល
េធ� ��រ 35 េ�៉ង/ស�� ហ៍ ឬេលើសពីេនះ បុគ�លិកេ្រ�េ�៉ងគឺ�បុគ�លិកែដលេធ� ��រតចិ�ង 35 េ�៉ង/ស�� ហ៍។  
11.1 សូមប�� ក់�េតើអង��ពរបសអ់�ក�នបុគ�លិកេធ� ��រេពញេ�៉ងចំនួនប៉�ុ� ន�ក់ រមួ�ងំខ� �នអ�ក 
គិត្រតឹមែខមក� �� 2ំ020? សូមប�� �លេលខ 0 ្របសិនេបើពំុ�នបគុ�លិកេពញេ�៉ង។ 
11.2 សូមប�� ក់�េតើអង��ពរបសអ់�ក�នបុគ�លិកេធ� ��រេ្រ�េ�៉ងចំនួនប៉�ុ� ន�ក់ រមួ�ងំខ� �នអ�ក 
គិត្រតឹមែខមក� �� ំ2020? សូមប�� �លេលខ 0 ្របសិនេបើពំុ�នបគុ�លិកេ្រ�េ�៉ង។ 
12.1 សូមប�� ក់�េតើអង��ពរបសអ់�ក�នបុគ�លិកេពញេ�៉ងចនួំនប៉�ុ� ន�ក ់រមួ�ងំខ� �នអ�ក 
គិត្រតឹមែខេម� �� 2ំ020? សូមប�� �លេលខ 0 ្របសនិេបើពំុ�នបុគ�លិកេពញេ�៉ង។ 
12.2 សូមប�� ក់�េតើអង��ពរបសអ់�ក�នបុគ�លិកេធ� ��រេ្រ�េ�៉ងចំនួនប៉�ុ� ន�ក់ រមួ�ងំខ� �នអ�ក 
គិត្រតឹមែខេម� �� 2ំ020? សូមប�� �លេលខ 0 ្របសនិេបើពំុ�នបុគ�លិកេ្រ�េ�៉ង។ 
13. សូមប�� ក់�េតើអង��ពរបស់អ�ក�នបគុ�លកិេពញេ�៉ងចំនួនប៉ុ�� ន�ក់ រមួ�ងំខ� �នអ�ក 
គិត្រតឹមែខកក�� �� ំ2020? សូមប�� �លេលខ 0 ្របសិនេបើពំុ�នបគុ�លិកេពញេ�៉ង។ 
14. សូមប�� ក់�េតើអង��ពរបស់អ�ក�នបគុ�លកិេធ� ��រេ្រ�េ�៉ងចនួំនប៉ុ�� ន�ក ់រមួ�ងំខ� �នអ�ក គិត្រតឹម 
ែខកក�� �� 2ំ020? សូមប�� �លេលខ 0 ្របសិនេបើពំុ�នបុគ�លិកេ្រ�េ�៉ង។ 



 
 វ �ស័យចម្បង 
15. េតើមួយ��វ �ស័យចម្បងរបស់អ�ក? (សូមេ្រជើសេរ �សចេម� ើយមួយ) 

• កសិកម� ជលផល េន�ទ និង្រប�ញ់ (រមួ�ងំកសិ�� ន កែន�ងចិ��មឹសត� កសិ�� នផលិតទឹកេ�ះេ� 
ផ�ះ�ដំំ�ំ កែន�ងបណ� � ះេដើមេឈើ កសិ�� នដ�ំំែផ�េឈើ ឬកែន�ង�� ស់ស៊តុ) 
 

•  �ជីវកម�ែរ� �យថ� ច្រ�ញ់េ្របង និងឧស� ័ន (រមួ�ងំ្រគឹះ�� នែដល�ញយក 
ឬ�ញ្របេ�ជន៍ពីែរ�ែដលេកើតេឡើងពីធម��តិ) 
 

• េស�េ្របើ្រ�ស់ទូេ� (រមួ�ន �រផ�ល់�មពលអគ� ិសនី ឧស� ័នធម��តិ �រផ�ត់ផ�ង់ស�មី �រផ�ត់ផ�ង់ទឹក និង
�របូមលូ) 

 
• សំណង់ (រមួ�នអ�កេ�៉�រទូេ� អ�កេ�៉�រជំនួញ ដូច��ប�� ផំ�ះ �រ�រកំេ�រសុមីងត់៍ 

�រត្របព័ន�ទុេ� �រ�រែផ�កអគ� ិសនី។ល។) 
 

15.1 េតើ (សំណង)់ ជីវកម�ចម្បងរបស់អ�កេ�ក� �ងែផ�ក៖ 

• �ងសង់អ�រ�ណិជ�កម� 
• អ�កេ�៉�រអគ� ិសនី និងអ�កេ�៉�រដំេឡើងែខ្សេភ� ើងេផ្សងេទៀត 
• អ�កេ�៉�រ�រ�រក្រ�លឥដ� 
• អ�កេ�៉�រ�ប��  ំនិងេ្រ�បជ�� ំង 
• �ងទុេ� 
• អ�កេ�៉�រ�រ�រប�� ញទុេ� ្របព័ន�កេ��  និង�៉សុីន្រត�ក ់
• �ងសង់អ�រ�� ក់េ� 
• អ�កេរៀបគំរផូ�ះេឡើងវ �ញ 
• �ងេលើមិនែមន�ងំអស់ 

 
• កម�ន��ល (រមួ�ន េ�ងច្រក ផលិតករ ដុតនំ អ�កផលិតស� រ្រ�ប់ អ�ក�តេ់ដរសេម��កបំ�ក។់ល។) 
• �ណិជ�កម�លក់ដុ ំ(រមួ�នឈ� �ញ ឬអ�កែចក�យលកដ់ុំ) 
• �ណិជ�កម�លក់�យ (រមួ�ន�ងលក់��រ េ្រគ�ងេទស និង�ងលក់ទំនិញទូេ� �ងលក់ែផ�ករ �ង 

កែន�ងបណ� � ះេដើមេឈើ/មជ្ឈមណ� លសួន �ងលក់��  ប�� �រ ទិញលក់រថយន� �ងលក់សេម��ក 
បំ�ក់។ល។) 
15.1 (�ណិជ�កម�លក់�យ) េតើ�ជីវកម�របស់អ�កគឺ�៖ 
• �ងលក់េ្រគ�ងប�� ស់ និងេ្រគ�ង�� បប់ែន�មរបស់រថយន� 
• �ងលក់�៉សុីនថត/បរ ��� រថត 
• �ងសេម��កបំ�ក ់
• �ងលក់ទំនិញទូេ� 
• �ងឌី�តមិន 
• �ងលក់េ្រគ�ងអគ� ិសនី 
• �ង�ដែវ 
• �ងមជ្ឈមណ� លេគហ�� ន 
• �ងលក់េ្រគ�ងេ្របើ្រ�ស់ក� �ងផ�ះ 
• �ងេ្រគ�ងអល�� រ 
• �ងលក់េ្រគ�ង ឬស�� រៈត�ន� ី 
• �ងលក់េ្រគ�ងែវ�ន� 
• �ងលក់បរ ��� រ�មពលេ្របើេ�េ្រ�ផ�ះ 
• �ងលក់ស�� រៈកី� 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=11&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=42&search=2017%20NAICS%20Search


• ផ�រទំេនើប ឬលក់េ្រគ�ង��រេផ្សងេទៀត 
• �ងេលើមិនែមន�ងំអស់ 

 
• េស�ដឹកជ�� �ន និង�� ំងស� � កទំនិញ  (រមួ�ន �រផ�ល់េស�ដឹកជ�� �នអ�កដំេណើរ និងទំនញិ �� ំង 

និងកែន�ងស� � កទំនិញ េស�ដឹកជ�� �នេមើលេទស�ព និងេដើរេលង) 
 

15.1 (េស�ដឹកជ�� �ន និង�� ំងស� � កទំនញិ) េតើ�ជីវកម�ចម្បងរបស់អ�កេ�ក� �ងែផ�ក៖ 

• េស�ដឹកជ�� �នផ� �វ��ស 
• េស�ដឹកអ�កដំេណើរ�មេឆ�រ និងសម្ុរទ (ែខ្ស��កម�ន�) 
• �រេរៀបចំដឹកជ�� �នទំនិញ 
• �រដឹកទំនិញទូេ� 
• �រដឹកទំនិញឯកេទស 
• េស�រថយន��ក់សុី 
• �� ំងស� � កទំនិញ និងរក�ទុកទំនិញ 
• �ងេលើមិនែមន�ងំអស់។ 

 
• ព័ត៌�ន (រមួ�ន អ�កេ�ះពុម�ផ�យ�ែសត និងទស្ស�វដ� ី ផលិតករ�ពយន� ផលិតករត�ន� ី និងវ �ទ្យ� ។ល។) 
• ហិរ�� វត� �  និង���� ប់រង (រមួ�នធ��រ សហ�ពឥណ�ន ្រគឹះ�� ន្រ�ក់សន្ស ំ្រគឹះ�� ន 

ឥណ�នមិនទទួល្រ�ក់បេ�� ើ ទី�� ក់�រ���� ប់រង។ល។) 
• េស�អចលន្រទព្យ និងជួល (រមួ�ន �រ្រគប្់រគងអចល្រទព្យ �រ្រគប់្រគង និងជួល្រទព្យសម្បត�)ិ 
• េស�វ ��� ជីវៈ វ �ទ���ស�  និងបេច�កេទស េស�វ �ទ���ស� និងបេច�កេទស (រមួ�នេស�ែផ�កច�ប់ គណេនយ្យ 

និងពន��រ �� បត្យកម� វ �ស� កម� និងរច� ពិេ្រ�ះេ�បល់ ទីផ�រ េពទ្យសត�។ល។ 
 

15.1 (េស�វ ��� ជីវៈ វ �ទ���ស�  និងបេច�កេទស) េតើ�ជីវកម�ចម្បងរបស់អ�កេ�ក� �ងែផ�ក៖ 

• �� បត្យកម� វ �ស� កម� និងេស��ក់ព័ន� 
• េស�ែផ�កច�ប់ 
• េស�្រគប់្រគង វ �ទ���ស�  និងពិេ្រ�ះែផ�កបេច�កេទស 
• េស�ថតរបូ 
• េស�្រ�វ្រ�វ និងអភិវឌ្ឍន៍វ �ទ���ស� 
• េស�េពទ្យសត� 
• �ងេលើមិនែមន�ងំអស់ 

 
• ្រគប់្រគង្រក �មហ៊ុន និងសហ្រ�ស (រមួ�ន្រគះឹ�� នែដល្រគប្់រគង និង�ត់ែចង�ច�ន់�ប់មូលប្រត 

្រក �មហ៊ុន ឬសហ្រ�ស) 
 

• េស�រដ��ល និង�ំ្រទ ្រពម�ងំ្រគប់្រគង និងែកៃច��កសំណល់ (រមួ�ន 
្រគឹះ�� នែដលអនុវត�សកម��ពជំនួយ�្រប�ំស្រ�ប្់របតិបត� ិ�រ្រប�ំៃថ�របសអ់ង��ពេផ្សងេទៀត 
ែដលរមួ�ន េស��រ�រ េស��ំ្រទធុរកិច� េស�េធ� �ដំេណើរ និងកក់ស�� �រ េស�េ�អ�រ និងលេំ��� ន) 

 
15.1 (េស�រដ��ល និង�ំ្រទ និង្រគប់្រគង និងេ�ះ្រ�យ�កសណំល់) េតើ�ជីវកម�របស់អ�ក�៖ 

• េស��ំ្រទ�ជីវកម� 
• េស�េសុើបអេង�ត និងសន� ិសខុ 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=48&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=52&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=55&search=2017%20NAICS%20Search


• េស�េរៀបចំេទស�ព 
• ្របតិបត� ិករេទសចរណ៍ 
• �� ក់�រេទសចរណ៍ 
• �ងេលើមិនែមន�ងំអស់ 

 
• េស�អប់រ� (រមួ�ន ���� ក់បឋម និងមធ្យមសិក� �របណ� � ះប�� លបេច�កេទស ជំ�ញ និងជនួំញ 

���� �របេ្រង�នកី� និងកម�ន�។ល។)  
 
15.1 (េស�អប់រ�) េតើ�ជីវកម�របសអ់�ក�៖ 
•  វ �ទ�ល័យ �កលវ �ទ�ល័យ ឬ��វ ��� ជីវៈ 
• ��បណ� � ះប�� លកុំព្យ� ទ័រ 
• ��បឋមសិក� និងអនុវ �ទ�ល័យ 
• ���� 
• ��ប�� ត់កី� និងកម�ន� បេច�កេទស/�ណិជ�កម� 
• �ងេលើមិនែមន�ងំអស់ 

 
• ែថ�សំុខ�ព និងជំនួយសង�ម (រមួ�ន�រ ��ល័យ្រគ�េពទ្យ និងទន�េពទ្យ មជ្ឈមណ� លែផន�រ្រគ��រ 

ែថ�អំ�កជំងឺ េស�កុ�រ និងយុវជន េស��រក�� ន) 
 

15.1 (ែថ�សំុខ�ព និងជំនួយសង�ម) េតើ�ជីវកម�របស់អ�ក�៖ 

• េស��រក�� នកុ�រ 
• �រ ��ល័យទន�េពទ្យ 
• �រ ��ល័យ្រគ�េពទ្យព��លេ�យចល� �រ�រ ឬនិ�យ ឬអ�កជំ�ញែផ�កសូរស័ព� 
• �រ ��ល័យអ�កជំ�ញែផ�កអបុទិក 
• �ងេលើមិនែមន�ងំអស់ 

 

15.2 (ជំនួយែផ�កែថ�សំុខ�ព និងសង�ម) 
េតើ�នមនុស្សចំនួនប៉ុ�� ន�ក់ែដលអ�កផ�ល់េស��េរៀង�ល�់� ំេ�គ� ីនិក �រ ��ល័យេវជ���ស�  មន�រីេពទ្យ 
មណ� លែថ�កំុ�ររបសអ់�ក។ល។)៖ 
 

• សិល្បៈ កម�ន� និងលំែហ (រមួ�នេ�ងមេ�្រសប ្រក �មហ៊ុនរ�ំ និងត�ន� ី �រមន� ី្រក �មក�ី សិល្បករសែម�ង 
មជ្ឈមណ� ល�ត់្រ�ណ និងកម�ន�។ល។) 

• េស�កែន�ង�� ក់េ� និង��រ (រមួ�នស�� �រ េ�ជនីយ�� ន � អ�កលក់��រចល័ត។ល។) 
 
15.1 (េស�កែន�ង�� ក់េ� និង��រ) េតើ�ជីវកម�របស់អ�ក�៖ 
• អ�កេរៀបចំ��រ 
• កែន�ងសុីផឹក (េភសជ�ៈេ្រគ�ង្រសវ �ង) 
• ជួលស�� �រ/ម៉ូ ែតល/កែន�ងស្រ�កវ �ស្សម�ល 
• េស���រចល័ត 
• េ�ជនីយ�� ន និងកែន�ងទទួល��រេផ្សងៗេទៀត 
• �ងេលើមិនែមន�ងំអស់ 

• េស�េផ្សងៗេទៀត (រមួ�នេស�ែថ� ំនិងជួសជុល េស�ែថ�ខំ� �ន ដូច���ន្រកចក និងសក់ ស�៉ 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=62&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=71&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=81&search=2017%20NAICS%20Search


�ង�ត់សក់ េស�ស�� ត និងេ�កអ៊តុស� �ត ជួសជុលរថយន�ទូេ�។ល។) 
 

ទិន�ន័យសង�មេសដ�កិច� 

ែផ�កប�� ប់ៃន�រស� ង់មតិ េស� ើសុំទិន�នយ័សង�មេសដ�កចិ�ែដល�កព័់ន�នឹង�� ស់�ជីវកម��នមុខ 

េហើយ�ចផ�ល់ជូនក៏�ន ឬមិនផ�ល់ជូនក�៏ន។ 

សូមផ�ល់ព័ត៌�នេ�យែផ�កេលើ�រកណំត់អត�ស�� ណខ� �នឯងរបស�់� ស់�ជីវកម��នមុខ។ 
16. �យុ 
�� ស់�ជីវកម� ្រត�វ�នអយុ�៉ងតិច 18 �� ។ំ. 
 

• 18-24 
• 25-34 
• 35-44 
• 45-54 
• 55-64 
• 65+ 
• មិនចង់េឆ� ើយ 

 
17. េភទ  
  

• ្រស ី
• ្រប �ស 
• អេភទ  
• េផ្សងៗ 
• មិនចង់េឆ� ើយ 

 
18. អតីតយុទ�ជន  
(្របសិនេបើ �ទ/�ស អ�ក្រត�វផ�ល់ព័ត�៌ន DD214) 
 

• �ទ/�ស 
• េទ 
• មិនចង់េឆ� ើយ 

 
19. ពូជ�សន៍/�តិពិន� �  
(សូមប�� ក់េ�យែផ�កេលើ�រកណំត់អត�ស�� ណខ� �នឯងរបស់�� ស់�ជវីកម��នមខុ)  
 

• �េមរ �កេដើមកំេណើត�ហ� រ �ក/ែស្បកេ��  
• ឥ�� �េមរ �ក/េដើមកំេណើត����   
• �សុ ី
• ជន�តិ Hawaiian/Pacific Islander 
• Hispanic/Latino 
• ជន�តិែស្បកស  
• ស�� តិពីរ ឬពហុស�� ត ិ
• មិនចង់េឆ� ើយ 

 
19.1 ស្រ�ប់�� ស់�ជីវកម�ែដល�នស�� តិពីរ ឬពហុស�� តិ សូមគូស្រគបច់ំណុចែដល�កព័់ន�៖ 

• �េមរ �កេដើមកំេណើត�ហ� រ �ក/ែស្បកេ��  



• ឥ�� �េមរ �ក/េដើមកំេណើត����   
• �សុ ី
• ជន�តិ Hawaiian/Pacific Islander 
• Hispanic/Latino 
• ជន�តិែស្បកស  
• ស�� តិពីរ ឬពហុស�� ត ិ
• មិនចង់េឆ� ើយ 

 
 
20. េតើអ�ក�សហ្រ�ស�ន�� ស�់ ជនពិ�រ ជន�តិ�គតិច អតីតយុទ�ជន និង/ឬ �ស� ីែដល�នលិខតិប�� ក់ 
(ែដល�នកម�សិទ�ិ�ប់ពី 51% េឡើងេ�)? 

• �ទ/�ស 
• េទ 

 
20.1 ្របសិនេបើ�ទ/�ស េតើ�ជីវកម�របស់អ�ក្រត�វ�នប�� ក�់�ន�រេរៀបចំ�មួយដូច�ងេ្រ�ម 
(សូមគូស្រគប់ចំណុចែដល�ក់ព័ន�)? 

• សហ្រ�ស�ជីវកម��ន�� ស់�ជនពិ�រ 
• សហ្រ�ស�ជីវកម��ន�� ស់�ជន�តិ�គតចិ 
• សហ្រ�ស�ជីវកម��ន�� ស់�អតតីយុទ�ជន 
• សហ្រ�ស�ជីវកម��ន�� ស់��ស�  ី
 
20.1 ្របសិនេបើេទ េតើអ�កចង់ទទួល�ន�រប�� ក់�មួយដូច�ងេ្រ�ម (សូមគូស្រគប់ចណុំចែដល�កព័់ន�) 

ែដរឬេទ? 
• សហ្រ�ស�ជីវកម��ន�� ស់�ជនពិ�រ 
• សហ្រ�ស�ជីវកម��ន�� ស់�ជន�តិ�គតចិ 
• សហ្រ�ស�ជីវកម��ន�� ស់�អតតីយុទ�ជន 
• សហ្រ�ស�ជីវកម��ន�� ស់��ស�  ី

 
  



ព័ត៌�នអំពីជំនួយ 
 
21. េតើជំនួយជំនួនប៉�ុ� នែដល�ន្របេ�ជនខ៍�សប់ំផុតចំេ�ះ�ជីវកម�របស់អ�ក?  

• $5,000 
• រហូតដល ់$7,500  
• រហូតដល ់$10,000  
• រហូតដល ់$20,000 

 
22. េតើេ�លបំណងចម្បងៃន�រេស� ើសុំជំនួយេនះគឺេដើម្បីអ� �? 

• ្រ�ក់ែខ និងអត� ្របេ�ជនេ៍ផ្សងៗ (រមួ�ងំស្រ�ប់អ�ក�ក�់ក្យេស� ើសុផំងែដរ)  
• ស� � កទំនិញស្រ�ប់បន� ្របតិបត��ិរ 
• បង់ៃថ�វ �កយប្រត និងទូ�តេ់ផ្សងៗ  
• ្រ�ក់្រត�វទូ�ត់េផ្សង  ៗ(ៃថ�ឈ� �ល ស�� រៈផ�ត់ផ�ង់។ល។) 
• េផ្សងៗ - សូមប�� ក់៖ 

 
23. សូមេ្រជើសេរ �សចម�លយមួយែដល្រត�វនឹងទី�ំង�ជីវកម�របស់អ�ក�ងេគ៖ 

• ខ� � ំ��� ស់អចលន្រទព្យ�ណិជ�កម�។ 

• ខ� � ំជួលទី�ំង�ណិជ�កម�ស្រ�ប់�ជវីកម�របស់ខ� �។ំ 

• ខ� � ំែបងែចកទី�ំងជួលមួយែផ�ករបស់ខ� � ំស្រ�ប�់ជីវកម��មផ�ះរបស់ខ� � ំ

• ខ� � ំេធ� ��រេ�ទី�ំងចល័ត (ដូច� លក់ដូរ�មដងផ� �វ ឬអ�កេបើកបរេស�ដឹកជ�� �នរមួ) 
• �ងេលើមិនែមន�ងំអស់។ 
 

 
24. ្របសិនេបើអ�ក�នកចិ�សន�ជួល�ជីវកម� េតើ�� ស់ជួលរបស់អ�ក�នផ�ល់សម្ប�ន 

ឬពន�រេពលបង់ៃថ�ឈ� �លែដរឬេទ? 
 
�ទ/�ស  

េទ 

មិន�ក់ព័ន� 



25. េតើបច� �ប្បន� អ�កមិន�ន់បង់្រ�ក់�កព័់ន�នឹង�ជីវកម�? 

�ទ/�ស  

េទ 

មិន�ក់ព័ន� 

 

26. េតើអ�កេ�ែត�ចលក់ផលិតផល/េស�របស់អ�ក? 

�ទ/�ស 
 

�ទ/�ស ប៉ុែន�មិនេពញសម��ព 

េទ 

 
 
27. សូមប�� ក់�េតើ ្រ�ក់ចំណូល/្រ�ក់ចណូំលសទុ�របសអ់�កេ�ក� �ងែខេម� �� ំ2020 
ែ្រប្រប�ល�៉ងដូចេម�ចេបើេ្រប�បេធៀបនឹងែខមក� �� ំ2020? 

• �� ក់ចុះតិច�ង 20% 
• �� ក់ចុះចេ�� ះ 20 និង 49% 
• �� ក់ចុះ50% ឬេលើសពីេនះ 
• េ�ដែដល 
• េកើនេឡើង 
• មិនដឹង/�� នចេម� ើយ 
 

28. សូមប�� ក់�េតើ ្រ�ក់ចំណូល/្រ�ក់ចណូំលសទុ�របសអ់�កេ�ក� �ងែខេម� �� ំ2020 
ែ្រប្រប�ល�៉ងដូចេម�ចេបើេ្រប�បេធៀបនឹងែខេម� �� ំ2019? 
 

• �� ក់ចុះតិច�ង 20% 
• �� ក់ចុះចេ�� ះ 20 និង 49% 
• �� ក់ចុះ50% ឬេលើសពីេនះ 
• េ�ដែដល 
• េកើនេឡើង 
• មិនដឹង/�� នចេម� ើយ 

 
29. េតើអ�កផ�ល់េស�ជេ្រមើសេផ្សងេទៀតអ� �ខ�ះេ�យ�រែតជំងដូឺវ �ដ 19? សូមគូស្រគប់ចណុំច�ក់ព័ន�។ 

ដឹកជ�� �នដល់ផ�ះ 
យកទំនិញេ��ង 
េស�អន�ញ 
េ�៉ងបន���  
មិន�ក់ព័ន� 
េផ្សងៗ - សូមប�� ក់៖ 
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30. េតើអ�កទទួល�នព័ត៌�នអំពីកម� វ �ធីជំនួយ�ជីវកម��� តតូច LISC �មរយៈអ� �? 

 
• Facebook 
• Instagram 
• LISC េវប�យត៍ / Mailing List 
• ទូរទស្សន៍ 
• Twitter 
• �រនិ�យតៗ��   
• �ងេលើមិនែមន�ងំអស់ 

 
31. េតើអ�ក�នដឹងអំពីកម� វ �ធជីំនួយ�ជីវកម��� តតូច LISC ពីអ�កឧត�ម� ឬៃដគូ? 

  
• �ជីវកម� Lockheed Martin Corporation 
• Lowe's Home Improvement 
• Procter & Gamble Company 
• Sam's Club 
• Synchrony Bank 
• Truist Financial  (Truist Bank, SunTrust, BB&T)  
• Verizon 
• LISC 
• �ងេលើមិនែមន�ងំអស់ 

 
31.1. (្របសិនេបើ Lowe ្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សក� �ងចណុំច 31) េតើអ�ក្រត�វ�នែណ�ំេ�កម�វ �ធីជនួំយ�ជីវកម��� តតូច 
LISC េ�យៃដគូ្រក �មហ៊ុនរបស ់Lowe? 

• �ទ/�ស 
• េទ 

 
31.2. ្របសិនេបើ�ទ/�ស េតើៃដគូ្រក �មហ៊ុនរបស ់Lowe �មួយែដល�នែណ�ំអ�ក? 

• NaVoba - ស�គម�តិ�ជីវកម��ន�� ស�់អតីតយុទ�ជន 
• WBENC – ្រក �ម្របឹក��តិសហ្រ�ស�ជីវកម� �ស� ី 
• Disability:In 
• Disability:IN NC 
• NMSDC – ្រក �ម្របឹក�ច្រម �ះអ�កផ�ត់ផ�ងជ់ន�តិ�គតចិ�ត (រមួប�� �ល�ងំ CVMSDC) 

32.  មតិេ�បល់ទូេ� ឬព័ត៌�ន�មួយេផ្សងេទៀតអំពីអ�ក និង/ឬ�ជីវកម�របសអ់�ក 
និងផលប៉ះ�ល់ៃនជងំឺកូវ �ដ 19 មកេលើអ�ក ែដលអ�កចង់ែចករ�ែលក�មួយេយើង។ 
 
33. 
សូមេរៀប�ប់អំពីរេបៀបែដលអ�ក�ន�� ប់ទំ�ក់ទំនង�មួយសហគមនក៍� �ងមូល�� នរបស់អ�ក�មរយៈ�ជវីកម�រ
បសអ់�ក �ងំមុន ឬ�ប់�ំងពីេពល�ប់េផ�ើម�នជំង�ឺតត�តកូវ �ដ 19។ 
 
លក�ខណ� បដិេសធន៍  
សូមអរគុណែដល�ន�ប់�រម�ណ៍េលើកម� វ �ធីជនួំយ�ជវីកម��� តតូច LISC។ េយើងមិន�ចដេំណើរ�រ
�ក្យេស� ើសុំជំនួយរបសអ់�កជូន�ជវីកម�របស់អ�កេ�យ�� ន�រ្រពមេ្រព�ងចំេ�ះខែចង និងលក�ខណ� េឡើយ។ 
្របសិនេបើអ�ក�នសណួំរ ឬេសចក� ីប�� ក់�មួយ សូមអុែីមលមក�នេ់យើង�ម�សយ�� ន 
SmallBusinessGrants@lisc.org រចួបន��ម�នទំព័រេឆ� ើយតបជំងកូឺវ �ដ 19 របស់ LISC 



13  

េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នថ�ីៗអពីំធន�ន និងកម�វ �ធបីែន�ម។ 
 
 

ទំព័រចុងេ្រ�យ និង�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុ 

សូមែថ�ងអំណរគុណែដល�ន�ក់�ក្យេស� ើសុំ។ សូមចុច 'Submit' �ងេ្រ�ម េដើម្បីប�� ប�់រប�� �នរបសអ់�ក។  
 

្របសិនេបើ�ជីវកម�របស់អ�ក្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�អ�ក�បេ់�� ះក� �ងប�� ីចងុេ្រ�យ 

អ�កនឹងទទួល�ន�រជូនដណឹំង�មអុែីមល។ 

េ�េពល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�អ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ីចងុេ្រ�យមិន្រ�កដ� អ�កនឹងទទួល�នជំនួយេឡើយ។ 

ក� �ង�ម�អ�ក�ប់េ�� ះក� �ងប�� ចីុងេ្រ�យ  អ�ក�ំ�ច់្រត�វផ�លឯ់ក�របែន�ម ដូច� ៃថ�ែខ�� ំកំេណើត 

SSN,TIN/ITIN និង/ឬ EIN ស្រ�ប់អ�ក�ក់�ក្យសុំ និង/ឬ�ជីវ �កម�េដើម្បីេយើងេផ��ង�� ត់�ព្រតមឹ្រត�វែដល

ត្រម�វេ�យ្របភពមូលនធិិរបស់កម� វ �ធ។ី  

សំណួរេផ��ង�� ត់រក�ព្រតឹម្រត�វេនះ�ចរមួ�ន�រែស�ងរក�វ�រែដលេយើងនងឹេធ� �េឡើងេ�យ

�រចំ�យ�� ល់ខ� �នរបស់េយើង។ ្របសិនេបើដំេណើរ�រេផ��ង�� តរ់ក�ព្រតឹម្រត�វ្រត�វ�នប��ប់េ�យេ�គជយ័ 

េយើងនឹងេស� ើសុំ W-9 និងព័ត៌�នធ��រសម្រសបេដើម្បីេយើង�ចេធ� ��រេផ�រមូលនិធ�ិម ACH េ�

គណនីរបស់អ�ក។ 

 
ស្រ�ប់សំណួរទូេ� សូមពិនិត្យេមើលទំព័រសំណួរចេម� ើយ ឱ្យ�នេទៀង�ត់េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នថ�ីៗ
អំពីកម� វ �ធីជំនួយ�ជវីកម��� តតូច LISC។ 
្របសិនេបើ�នសំណួរបែន�មែដលមនិ�ន�់នេឆ� ើយេ�ក� �ងែផ�កសណួំរចេម� ើយ សូម�កទ់ង�មរយៈអុែីមល 
SmallBusinessGrants@lisc.org។ េយើងពិនិត្យេមើលអុីែមលេនះ�េទៀង�ត់ 
និងេធ� ��រែកែ្របែផ�កសំណួរចេម� ើយរបស់េយើងេ��មសណួំរែដល�ន។  
 
ស្រ�ប់សំណួរអំពីសុវត��ិពទិន�ន័យ សូមពិនិត្យេមើលេ�ល�រណ៍ឯកជន�ពរបស់ LISC។ 

 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នថ�ីៗអំពីធន�ន និងកម� វ �ធីបែន�ម សូមចូលេមើលទំព័រេឆ� ើយតប COVID-19 របស ់LISC ។ 
 

េ�យចុះហត�េល��ក់េ�� ះរបស់អ�ក និង�ក់�ក្យេស� ើសុំ�ងេ្រ�ម អ�កប�� ក់� 
ព័ត៌�នែដល�នផ�ល់ជូនអពីំអ�កគឺពិត�្រតឹម្រត�វេ�ក� �ង្រគប់ទិដ��ពស�ំន់ៗ�ងំអស់។  
 
�រពិនិត្យចុងេ្រ�យ 
សូមែថ�ងអំណរគុណែដល�ន�ក់�ក្យេស� ើសុំេ��ន់ជុំទី 5 ៃនកម�វ �ធីជនួំយ�ជីវកម��� តតូច LISC។ 
�ក្យេស� ើសុំរបស់អ�ក្រត�វ�នទទួល េហើយេយើងកំពុងពិនិត្យេមើល។ 
េយើងនឹង�ក់ទងេ�អ�កែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�អ�ក�បេ់�� ះក� �ងប�� ីចុងេ្រ�យេ�្រតឹមៃថ�ទី21 ែខសី�។ 
 

mailto:verizongrantsinfo@lisc.org
mailto:verizongrantsinfo@lisc.org
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/covid-19/
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